
Kære medlemmer 

Så blev det tid til et nyhedsbrev fra 
FaDS. Dette forår kan vel roligt 
siges at have været turbulent, men 
det har formentlig også lært os alle 
noget. De fleste er nok blevet 
mere fortrolige med online-møder 
og samarbejde på distancen blev 
pludseligt hverdag for alle.  

Min personlige oplevelse har været, 
at der har været en utrolig positiv 
respons på alle de udfordringer, 
som vi pludselig blev stillet overfor, 
og det har været helt fantastisk at 
se hvordan alle har bidraget til at 
holde hjulene i gang.  

I FaDS havde vi i forvejen besluttet 
at rykke nogle arrangementer, bl.a. 
røgtertræf, til efteråret og derfor 
har COVID-19 ikke som sådan haft 
effekt på FaDS’ planer og arbejde. 
Bestyrelsen kunne desuden mødes 
for at begynde planlægningen af 
næste nytårskur som vanligt, da vi 
heller ikke her kom i problemer 
med gældende retningslinjer. Der-
med også sagt, at vi allerede nu er i 

gang med at planlægge en fantastisk 
nytårskur som markerer forenin-
gens 50 års jubilæum. En så stor 
mærkedag skal naturligvis fejres 
med maner, og vi håber at se rigtig 
mange af jer. 

For god ordens skyld kan jeg ori-
enter om, at bestyrelsen konstitue-
rede sig efter forskrifterne umid-
delbart efter generalforsamlingen i 
januar, og rollefordelingen ser nu 
således ud: 
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Nyt fra formanden 

Evaluering af Nytårskuren 2020 

Nytårskuren 2020 blev afholdt den 
2.-3. januar på Hotel Vejlefjord. 
Der var i alt 79 deltagere – 74 
deltog begge dage. Heraf deltog 9 
studerende i Nytårskuren. Vedr. 
antallet af deltagere var vi lidt 
udfordret af den tidlige placering i 
januar - hvilket vi bør tage med til  
planlægning af fremtidige kure. 

Generelt var der igen i år stor ros 
til kuren, og hele 82 % svarede at 
kuren i høj grad levede op til deres 
forventninger. At kuren nu var 
tilbage på Vejlefjord afspejlede sig 
også i jeres besvarelser, da hele 95 
% i høj grad var tilfreds med de 
fysiske rammer. Alle er enige om, 
at Vejlefjord er et lækkert og fanta-
stisk sted, som har gode rammer at 
netværke i. Vi gentager succesen 
og holder fast i Vejlefjord igen til 
næste år. 

Igen i år bliver vi bekræftet i, at 
vores forenings kerne er netværks-
delen. Langt de fleste deltager i 
kuren pga. networking – 88 % har 
svaret i høj grad. I år prøvede vi 
noget nyt ved at lade garvede 
medlemmer af foreningen præsen-
tere nye medlemmer og studeren-
de under middagen. Dette indslag 
blev modtaget lidt blandet: nogle 
roser det i evalueringen, andre 
foreslår det gjort på en anden 
måde, og at det blev for langt. Vi 
tager selvfølgelig alle jeres kom-
mentarer til efterretning, og forsø-
ger at forbedre konceptet til de 
kommende nytårskure.  

Overvejende var der positiv re-
spons til indlægsholderne i freda-
gens program, men kurens topsco-
rer var klart antropolog Dennis 
Nørmark med indlægget ”Når 

kulturen spænder ben”.  Hele 90 % 
var i høj grad tilfreds med Dennis’ 
indlæg, som I synes var spændende 
og underholdende med god energi. 

Hele 90 % af jer var i høj grad 
tilfredse med fredagens tema 
”Hvorfor gør de ikke som jeg 
siger?”, hvilket vi er meget glade 
for. Vi i bestyrelsen ligger meget 
energi og mange timer i at planlæg-
ge et par gode dage med tid til 
både netværk og faglighed, så det 
varmer, når I synes at det lykkes 
godt. Vi tager selvfølgelig alle jeres 
kommentarer – negative som 
positive – med i planlægningen af 
Nytårskuren 2021.  
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Nyhedsbrev 

Nytårskur 2021 

Sætte kryds i kalende-
ren den  
7.-8. januar 2021 
 
Foreningen har 50 års 
jubilæum til næste år, 
og vi planlægger der-
for et brag af en fest - 
hvor vi både kigger 
tilbage og fremad. 

Af Janni Hales,  
FaDS formand 



 

Årets Røgtertræf holdes i 
efteråret 2020. Det plejer at 
være en rigtig god og positiv 
eftermiddag.  

Vi har førhen bedt nogle af 
foreningens medlemmer om 
hjælp til at holde et kort ind-

læg om sin uddannelsesbag-
grund og ”rejse” til den stil-
ling, som han eller hun besid-
der i dag. De studerende er 
meget spørgelystne, og der 
plejer at være en god dialog til 
mødet. Vi håber, at I også til 
efteråret vil hjælpe os i besty-

relsen med at afholde et godt 
Røgtertræf. Og være med til 
at påvirke nogle af de stude-
rende til at vælge svinebran-
chen som fremtidig arbejds-
plads! 

Røgtertræf 2020 

FaDS bestyrelse 2020 
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter 
Nytårskuren og består af: 
· Formand: Janni Hales 
· Næstformand: Henrik Bech Pedersen 
· Sekretær: Jens-Erik Zerrahn 
· Arrangementsminister: Kasper Kvist Jacobsen 
· Kasserer: Caroline Kold Simonsen 
· Suppleant: Kira Langkjer 

Side 2 Nyhedsbrev 

COVID-19 ramte Danmark. 
Dette ramte også land-
brugsskolerne, og det betød 
at undervisningen skulle 
udføres på andre måder, og 
et gårdbesøg blev lige plud-
seligt til en videosammen-
komst via teams og andre 
platforme.  

Set fra en positiv synsvinkel, 
så har Corona pandemien 
bevirket, at IT og digitalise-
ring er blevet en større del 
af undervisningen end det 

Nyt fra landbrugsskolerne v. Kasper Kvist Jacobsen 
før har været, og vi lærere 
tænker i digitale løsninger, 
når vi snakker undervisning 
og undervisningsmateriale. Så 
det digitale løft er kommet 
før forventet og vil have en 
smittende virkning på fremti-
den.  

Nyt i støbeskeen er ”agrar-
økonom på deltid” - lidt det 
samme koncept som produk-
tionsleder på deltid. AØ på 
deltid vil blive en blanding 
mellem online undervisning 

og fysisk tilstedeværelse. 
Det unikke i dette kon-
cept er, at det vil blive 
udbudt i fællesskab fra alle 
danske landbrugsskoler, 
hvor lærerkræfterne kom-
mer fælles fra de forskelli-
ge skoler. Det giver en 
mere nuanceret undervis-
ning, hvor vi kan bruge de 
forskellige fagnørder på 
tværs af landet. AØ deltid 
forventes at komme til at 
tage 2 år.  



I 1989 blev der lavet en Blå 
Bog over foreningens med-
lemmer, hvor man kunne 
se fødselsdato, uddannelse 
og CV.  

For at markere 50 års jubi-
læet har bestyrelsen beslut-
tet, at vi vil lave en tilsva-
rende Blå Bog over for-
eningen anno 2021.  

Oplysningerne til Blå Bog 
udfyldes elektronisk, hvor 
vi efterfølgende samler 
dem sammen og får trykt 
en bog til jer hver. 

Blå Bog 2021 

50 års jubilæum i 2021 

Det betyder altså, at vores 
forening kan fejre 50 års 
jubilæum i 2021! Vi i besty-
relsen brygger på et brag af 
en fest til Nytårskuren 
2021. Her vil vi både kigge 
tilbage på, hvad der er sket 
i branchen de sidste 50 år, 
og kigge lidt ud i fremtiden. 

 

Sæt kryds i kalenderen den 
7.-8. januar 2021, hvor vi 
endnu en gang mødes på 
Hotel Vejlefjord til netværk 
og champagne. 

Foreningen af Danske Svi-
nekonsulenter (FaDS) blev 
dannet tilbage i 1971, hvor 
foreningen faktisk allerede 
nogle år inden startede 
som en lukket ERFA grup-
pe for svinekonsulenter.  

I 1970 skrev den daværen-
de formand Svend Duedahl 
Vesterlund rundt til kolle-
gaer, om man var interes-
seret i at melde sig ind i en 
forening, der havde til for-
mål at arrangere møder og 
støtte agronomer i svine-
produktionen. Denne for-
ening blev derefter dannet i 
1971. 

Side 3 Juni 2020 

FaDS er en forening for alle, der arbejder i svinebranchen og dens følgeerhverv og et 
sted, hvor man kan udbygge sit netværk. Foreningen er også et sted, hvor vi kan mødes 
og danne fundament for forhåbentlig fremtidigt samarbejde på tværs og sparring mellem 
alle de dygtige folk, der alle arbejder for svineproducenterne.  

Foreningens formål: 

Udfyld dine oplysninger på: 
https://fads.dk/blaa-bog/  
SU. 1. oktober 2020 



Til alle medlemmer, der har lidt røde ører over den manglende foreningskontingent-indbetaling for 
2020 på 650 kr. Dette kan gøres ved at overføre penge til: 
 
Nordea 
Reg. Nr. 2600, 
Konto nr. 0166 508 010 
 
Husk at anføre dit navn ved overførslen! Hvis man har brug for en faktura, så kontakt kasserer Ca-
roline Kold Simonsen på ckn@landbonord.dk 
 
”…og hvad er det nu, at jeg får for mit kontingent…” 
 
Som medlem af FaDS får man adgang til vores aktiviteter som omhandler networking på 3 niveauer: 
1. For dem under uddannelse – Røgtertræf 
2. For de nyuddannede og nystartede i branchen – FaDS ERFA gruppe for nystartede 
3. For alle inkl. de garvede - Nytårskur 
 
Vi har stor fokus på rekruttering ind i vores branche, som er svineproduktionens følgeerhverv. Vi 
arbejder alle inden for salg, service og rådgivning, og denne forening har et stort ansvar og en stor 
rolle i at prøve på at fastholde alle vores dygtige og engagerede kollegaer ved at styrke vores net-
værk. Foreningen ser det som en fælles opgave for FaDS medlemmer at bidrage til dette økonomisk 
bl.a. så vi kan afholde Røgtertræf og starte nye ERFA grupper.  
 
Derudover har I adgang til vores nyhedsbreve og Facebook gruppen, som vi opfordrer jer til at bru-
ge aktivt fremadrettet til stillingsopslag, annoncering af kurser, arrangementer mv.  
 
Til sidst kan man også kun søge rejselegater fra Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond, 
hvis man er medlem af FaDS. 
 
Er du ikke allerede medlem af vores Facebook gruppe? Find os på: 

https://www.facebook.com/groups/svinekonsulenter  

 

Hvis man er så heldig at skulle afsted på en faglig studietur, og man er medlem af FaDS, er der 
mulighed for at kunne søge to rejse- og studielegater. 
Det er Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond. 
 
Midlerne er forbeholdt medlemmer, og uddeling sker hvert år pr. 1. april og 1. oktober.  
 
Der skal anvendes et ansøgningsskema, som fås hos Susanne Bach Frandsen (sbf@seges.dk). 
Der kan søges kollektivt, men også individuelt. Ved kollektive ansøgninger skal der med ansøg-
ningen følge en liste med navne på den eller de personer, der søges rejselegat til. 
 
Det er ansøgerens opgave at dokumentere det nødvendige medlemskab af foreningen (en af de 
faglige interesseforeninger som fx FaDS). En anden betingelse er, at tilskud er søgt og bevilget, 
inden rejsen foregår. 
 
Alle medlemmer i FaDS kan derfor søge om et legat på 2.000 kr. Det kræver, at man er medlem 
og ikke har fået penge året før. Legater udbetales individuelt til medlemmer, selv om turen er 
arrangeret kollektivt, og legatet skal dække egenbetalingen til turen. 

Legater til studieture ZZZ�IDGV�GN 

Reminder - Betaling af foreningskontingent 2020 

Nyt om navne 

Vi vil rigtig gerne in-
kludere ”Nyt om nav-
ne” i nyhedsbrevene.  

Send derfor gerne 
løbende information 
til formanden, hvis I 
kender til medlem-
mer, som fylder rundt 
eller har jubilæum.  

Tilskud til rådgiverdeltagelse 

Studerende på Animal Science, Agrobiologi og Jordbrugsteknologi kan søge om et tilskud på 3.000 
kr. pr. temagruppe/fag til relevante aktiviteter, som eksempelvis at få en rådgiver med ud på be-
sætningsbesøg. Dog stilles der krav om at underviser og rådgiver er medlem af FaDS. 

Kontakt FaDS’ formand Janni Hales for yderligere information. 


